
 

 

 

 

 

                           برگزاری دوره آموزشی کارآفرینی

در مرکز علمی کاربردی                                              

 شرکت تولیدی شیمیایی کلران

  

 

به مناسبت هفته کارآفرینی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران اقدام به 

 52/80/69در روز پنجشنبه مورخ برای اساتید و دانشجویان مرکز  آموزشی کارآفرینیدوره برگزاری 

 نمود.

 در این دوره در مورد مباحث کارآفرینی ، کارآفرین و این دوره توسط جناب اقای احسانی اجراء گردید. 

 صحبت گردید و دانشجویان وارد بحث و تبادل نظر شدند.ویژگی های کارآفرین 

 آمده است:آن به همراه مستدات  آموزشی  این دورهدر ادمه خالصه ای ازمبحث های  

 



چند صد ساله  رهکارآفرینی از آن جمله مفا هیمی است که در صورتی که دولتها نسبت به آن اهتمام ورزند ، 

یم در رشد شتابان کارآفرینی در جهان چندی نیست که باعث تحول عظ . را در دهه ای خواهند گذراند

رویدادهای اقتصادی از یک طرف و افزایش شکاف و فاصله میان کشورها شده است و عدم برنامه ریزی 

رشته هایی که ظاهراً نقشی در  . اجرایی صحیح در این حوزه این فاصله را بیش از پیش افزایش خواهد داد

ی از ارزش افزوده در همین نوع تولید تولید ملی ندارند نادیده انگاشته می شوند و غافل از این که درصد باالی

بیادبیاوریم کشورهایی که یر روی مد، طراحی، معماری، سینما ، کتاب و سایر رشته هایی  . داخلی قرار دارد

که در وهله اول به نظر می رسد چندان با کارآفرینی میانه ای ندارند سرمایه گذاری نمودند و در نتیجه سهم 

امیدواریم با هدایت و نظارت صحیح دانشجویان این  . ک جامعه بدست آوردندبسزایی در رفاه اقتصادی ی

 گونه رشته ها بخصوص رشته های هنری ، زمینه ساز جهش چشمگیر اقتصادی در کشور باشیم

کارآفرینی عبارت است از فرآیند ایجاد ارزش از طریق تشکیل مجموعه منحصربهفردی از منابع کارآفرینی: 

 .بهرهگیری از فرصت هابه منظور 

کارآفرین فردی است دارای ایده و فکر جدید که از طریق ایجاد یک کسب و کار با بهره گیری و کارآفرین: 

 هماهنگی منابع که همراه با مخاطره مالی، اجتماعی و حیثیتی است محصول یا خدمت جدید به بازار ارائه 

  .دهد می

  :ه از جملهبرای خالقیت تعاریف بسیاری شد :خالقیت

  توانایی خلق کردن 

  توانایی ساختن و یا به وجودآوردن چیزی نو اعم از: راهحلی نو برای یک مساله، روش یا ابزاری نو و

 ی نو  یا یک شیء یا شکل هنرمندانه

  فرایندی ذهنی که موجب جهشهای بزرگ در دانش، مهارتها، علوم و فناوری شود. مهمترین عنصر

 . نظیر بودن است ابداع یا بی در یک فرایند خالق،

 :باشند تبیین شده که برخی از آنها بدین شرح می "نوآوری"تعاریف متعددی از نوآوری: 

  عمل معرفی چیزی تازه 

 تازه عمل یا فرایند یا پدیدآوردن چیزهای نو به ویژه، روشهای فنی یا کاربردهای صنعتی. 

 



  :ویژگی های کارآفرین

 استفاده ازتجارب دیگران. 1۴                                              هدف و پشتکار دارند  .1

 مسئولیت پذیری. 12                                           داشتن اطالعات تجاری  .5

 و شجاعت اعتمادبه نفس. 19                                      آمادگی روبرویی با شکست .3

 قابلیت تغییروانعطاف پذیری. 1١                                                  به خود متکی بودن .۴

 تمایل به استقالل. 18                          توانایی به حداقل رساندن خطرات  .2

 تالش برای اجرای پروژه. 16                                       حل مشکالت بطور مداوم  .9

 شناخت شخصی. 50                                             دارابودن توانایی الزم  .١

 تعهد. 51                               تمایل به مشورت باکارشناسان  .8

 ابتکاروخالقیت. 55                                                       سالمت جسمی .6

 دیدگاه مثبت. 53                                             سالمت فکری وروحی .10

  اطالعات فنی وخدماتی. 5۴                                      شکیبایی دربرابرنامالیمات .11

 عقل معاش. 52                                                 توانایی ایجادارتباط .15

              توانایی ارائه عقایدبه دیگران. 59                                           دسترسی به منابع مالی .13

 

 فرآیند کارآفرینی

بینند. درك  کنند و خالءها را می کارآفرینان، افرادی هستند که فرصتها را درك می :نگاه کارآفرینانه 

فرصتها توسط این افراد، ممکن است از طریق بازارگردی)ارتباط با محیط زندگی، بازار و ...( و یا ارتباط با 

افراد )در جلسات( یا نگاه به تلویزیون، رسانهها، شبکه اینترنت و ... حاصل شود، که به آن نگاه 

 .پی شکار فرصت و...( گفته می شود گرایانه، در فرصت.کارآفرینانه )یا نگاه جستجوگرانه، نگاه 

اندازی کسب و  شود و انگیزهای برای اقدام به راه خالءهای بازار با نگاه کارآفرینانه، به خوبی دیده می 

باشد؛ به عبارت بهتر، افرادی که تمایل به ایجاد کسب و کار دارند، بایستی این نگاه را در خود  کار می

ها، مدارس و ... به تقویت این نگاه که در  ج این دیدگاه در درون خانوادهتقویت نمایند. با توسعه و تروی

 .کل منجر به نوآوری و ایجاد کسب و کار می شود، کمک خواهد شد

 



 فرصت تشخیص – 1مرحله

مرحله اغلب زمان قابل توجه این .شود یمورد تحلیل واقع م« قبل از آغاز »دوره شکل گیری تحت عنوان

هوم آن و و درك ابعاد فرصت و مفیق در این مرحله تحق .سال متغیر است 10دارد که از یک ماه تا  ای نیاز

 .برخوردار است زیادیت ین فرصت مناسب است یا خیر از اهمتعیین اینکه آیا ای

 تمرکز بر روی فرصت مورد نظر - 5مرحله

 ایده هایه شک و تردید است که آنها مرحله، مرحل . ایندارد  زیادین مرحله برای کارآفرینان اهمیت یا

 .کدامیک را برگزینند ی داننددر ذهن دارند و نممختلفی را 

 تعهد -3مرحله

دانند  یخود را تعهد به کسب و کار جدید ماغلب کارآفرینان، تشکیل کسب و کار و ترك شغل روزانه 

 .مرحله، در حقیقت باید با تهیه طرح تجاری آغاز گردد ولی این

 بازار به ورود – ۴مرحله 

کسب و کار کوچکی را با  کارآفرینسود دهی و موفقیت، تعیین کننده این مرحله هستند: فرض کنید 

اش تخصیص داده است  ی ساده ایجاد نموده است، منابع مورد نیاز خود را با توجه به طرح تجار یسازمان

که موفقیت کسب و کار را در همان مراحل اولیه  چیزی .و اولین فروش محصوالتش نیز انجام شده است

ده باشد، اهداف معقولی در نظر گرفته شده باشند و اگر مدل کسب و کار سود :کند این است تعیین می

تواند در این مرحله به رشد کسب و  یبرود، کارآفرین م پیشکسب و کار در راه کسب سالمت اقتصادی 

 .کار به حدی که با سرمایه شخصی قابل تأمین باشد، فکر کند کار خود و یا کوچک ماندن این کسب و

 راه اندازی کامل و رشد - 2مرحله

 . یدک راهکار خاص با بیشترین میزان رشد را انتخاب نماد ییمرحله، کارآفرین با در این

 توسعه و بلوغ – 9مرحله 

اکنون کسب و کار شما تبدیل به رهبر بازار گردیده است. در این حالت رشد یک کسب و کار، در حقیقت 

 .خواهد بود حرفه ای مدیریتیایده خوب از طریق روشهای  طبیعی یکگسترش 



 ارزش – ١مرحله 

ل قبلی از رحله آخر مرحله بهره برداری از نتیجه کار است. در این مرحله ارزش ایجاد شده در طی مراحم

 . می گیردخروجی کار مورد بهره برداری قرار  ارزیابیطریق 

 

  : هفت قانون برای کارآفرین نوپا

 دهید و هر ساعتی که صرف کاری می قانون اول باید سعی کنید در قبال هر کاری که انجام می 

 .کنید، پاداش یا پاداشهایی به دست آورید

 ارزشمندندهایی  اشتباهات هدیه : قانون دوم. 

 برای توقف طرح آماده باشید : قانون سوم . 

 قانون چهارم با کوچکترین دگرگونی، تغییرات مثبت زیادی به وجود آورد. 

 قانون پنجم تصمیم بگیرید که چه کارهایی را، چطور و چه وقت باید انجام دهید . 

 راهها نیستندترین  حلهای مفید و با ارزش همیشه دشوارترین و پیچیده قانون ششم راه. 

 توان انکار کرد، نتایج و حاصل برآمده از یک کار است قانون هفتم آنچه که هرگز نمی. 

 

  مزایا و منافع کارآفرینی

 کارآفرینی عامل ترغیب و تشویق سرمایه گذاری است. 

 کارآفرینی عامل تحریک و تشویق حس رقابت است.  

 کارآفرینی عامل تغییر و نوآوری است. 

  شود باعث ایجاد اشتغال میکارآفرینی. 

 بخشد کارآفرینی کیفیت زندگی را بهبود می. 

 شود کارآفرینی موجب توزیع مناسب درآمد می. 

 

 



 مستندات

 

 


